POWRÓT
DO SPRAWNOŚCI
RUCHOWEJ
JAK POMÓC W LECZENIU
ZAPALENIA STAWÓW U PSA?

PRZECZYTAJ
I POPROŚ O PORADĘ
LEKARZA WETERYNARII!

LEKARZ DORADZI
W WYBORZE LEKU
ŁAGODZĄCEGO BÓL

2.
TRZYPUNKTOWY
PROGRAM LECZENIA

Kontrola masy ciała

Nadwaga powoduje dodatkowe obciążenie stawów i może przyczynić się do nasilenia się zapalenia stawów. Dlatego kontrola masy ciała jest bardzo ważna.
Zmniejszenie masy ciała u psa z nadwagą może zapewnić bardzo dużą
poprawę objawów zapalenia stawów i spowolnienie rozwoju tej choroby.
Twój lekarz weterynarii ustali idealną wagę dla Twojego psa i – jeśli będzie to potrzebne – zaleci odpowiednią dietę odchudzającą oraz poradzi
Ci, jak możesz pomóc swojemu psu stopniowo pozbyć się nadwagi.

1.

3.
Uśmierzenie bólu

Psy chorujące na zapalenie stawów muszą otrzymywać przepisany lek
w regularnych odstępach czasu. Zaprzestanie leczenia na jakiś czas może
łatwo doprowadzić do nawrotu objawów i do pogłębienia się choroby –
zapalenia stawów.
Długodziałająca tabletka od Zoetis zmniejsza stan zapalny w stawach
i łagodzi ból. To niesterydowy lek przeciwzapalny (NLPZ), który zapewnia
ciągłe uśmierzanie bólu przez jeden miesiąc i dzięki temu pozwala na
leczenie bólu towarzyszącego zapaleniu stawów w sposób stały i niezawodny – przez cały ten okres.

Kontrola aktywności fizycznej

Jeśli ruch i inne ćwiczenia fizyczne mają przynieść dobroczynne efekty, powinny
odbywać się pod kontrolą, a poza tym powinny być lekkie i nie mogą sprawiać psu
bólu. Aktywność fizyczna w rzeczywistości pomaga zmniejszyć ból i sztywność stawów, ale musi być ograniczona, jeżeli zapalenie stawów jest bardzo
bolesne, lub pies ma dużą nadwagę. W miarę poprawy stanu zdrowia psa można stopniowo zwiększać intensywność ćwiczeń.
Dobrą wskazówką jest to, że Twój pies nigdy nie powinien być bardziej
obolały czy zesztywniały po aktywności fizycznej niż wcześniej.
Długotrwałe, wyczerpujące ćwiczenia nie są dobre dla Twojego psa
i mogą doprowadzić do nagłego pogorszenia się objawów chorobowych,
inaczej mówiąc – do reaktywacji choroby.
Kontrolowana aktywność fizyczna oznacza raczej spacery na smyczy niż
bieganie i aportowanie patyków.

Zmniejszenie bólu
jest ważne w leczeniu
zapalenia stawów,
gdyż pozwala osłabić
efekty tej choroby.

Na rynku jest wiele rozwiązań uśmierzających ból. Jednym z nich jest
oryginalny lek w formie smakowitej tabletki, stworzony w laboratoriach
Zoetis – firmy z 60-letnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony zdrowia
zwierząt.
Tabletka zapewnia ciągłą kontrolę bólu przez długi czas, dzięki czemu
nie ma konieczności dawkowania leku codziennie. Ciągła i długookresowa
kontrola bólu pozwala Twojemu psu na powrót do bardziej aktywnego trybu życia.
Zapalenie stawów będzie towarzyszyć Twojemu psu do końca życia, dlatego
tak ważne jest, aby kontynuować program leczenia tej choroby, nawet jeśli
zauważysz wyraźną poprawę stanu zdrowia swojego pupila.

Dawkowanie raz na miesiąc
Ciągłe uśmierzanie bólu
Poprawa sprawności ruchowej
Bardziej aktywny tryb życia.
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